SUOMALAISET
HAMMASPROTEESIT

Suunterveys on
tiimityötä
Hyvä suunterveys on olennainen osa yleisterveyttä ja hammasproteesit olennainen
osa suunterveyttä.

Hammasteknikko on
helpottanut meidänkin
arkeamme!

Suomessa vuosittain noin 270 000 henkilöä saa
käyttöönsä hammasteknisen tuotteen. Hammasproteeseja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun ikääntyminen, onnettomuus, sairaus tai elintavat ovat vaurioittaneet omia hampaita. Hammaslaboratoriossa valmistetuilla tuotteilla myös esimerkiksi korjataan
purentaa ja suojataan omia hampaita.
Hammasproteesien suunnittelu, toteutus, sovitukset
ja asennukset tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hammaslääkärin ja hammasteknikon kesken.
Näin varmistetaan korkealaatuinen ja kestävä lopputulos, joka täyttää asiakkaan tarkimmatkin toiveet.

hammassuoja

Tervetuloa tutustumaan suomalaisiin hammasproteeseihin ja suomalaisten hammasteknikoiden työhön!

valkaisulusikka

ESIMERKKEJÄ HAMMASLABORATORIOSSA
VALMISTETUISTA TUOTTEISTA:
▸
▸
▸
▸
▸
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osaproteesi
kokoproteesi
oikomiskoje
implanttiproteesi
purentakisko
keraaminen täyte

▸
▸
▸
▸
▸
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kruunu

oikomislaite

kruunu
hammassilta
hammaslaminaatti
kasvoproteesi
silmäproteesi
korvakappale
palveluskoiran
kultainen
kulmahammas
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Kotimaista osaamista
Suomalainen suun protetiikan osaaminen on maailman huipputasoa.
Hammasteknikon työ on haastavaa ja kiinnostavaa. Jokainen työ on yksilöllinen, ja itseä
pääsee kehittämään jatkuvasti. Hampaantekijän ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa hyvät kädentaidot, taiteellisuus, tarkkuus,
organisointikyky ja hyvät yhteistyötaidot.
Työ edellyttää useiden erilaisten materiaalien,
työvälineiden ja menetelmien hallintaa sekä
hammaslääketieteen, pään alueen anatomian
sekä mikrobiologian tuntemusta.

Opiskele hammastekniikan perustutkinto
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa
Suomalaisen suun protetiikan parissa työskentelee noin
1 200 ammattilaista: hammaslaborantteja, hammasteknikoita, erikoishammasteknikoita ja hammasteknikkomestareita. Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää ammattikorkeakoulutasoisen hammasteknikon tutkinnon suorittamista. Hammasteknikko on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka valmistaa
yksilölliseen käyttöön tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.
Hammasteknikon tutkinto on Suomessa eurooppalaisen
viitekehyksen (EQF) koulutustaso 6:n mukainen koulutus.
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Voit hakea opiskelemaan
ympäri vuoden!

Maailmassa on neljä maata (Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro)
joissa hammasteknikon koulutustaso on EQF 6:n mukainen. Suomessa ei voi saada laillistusta hammasteknikon
ammattiin suorittamatta EQF tason 6 koulutusta.
Lähes joka kolmas hammasteknikko on yrittäjä ja vastaa hammaslaboratorionsa toiminnasta. Laillistettu
hammasteknikko tuntee suun anatomian ja osaa valmistaa suuhun sopivasta materiaalista suuhun sopivan välineen, joka on turvallinen, terveellinen, kestävä
ja hyvännäköinen.

Lisätietoja:
stadinammattiopisto.fi
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Luotettavaa
valmistusta
Suomalaiset hammaslaboratoriot tarjoavat
ensiluokkaista ja luotettavaa palvelua.
Suomalaisissa hammaslaboratorioissa valmistetaan
hammasproteeseja ja purentaelimiä kuntouttavia
kojeita yleensä hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon tekemän tilauksen perusteella. Vaikka nykyaikainen teknologia onkin valjastettu hammaslaboratorioiden käyttöön, on työ yksilöllisen luonteensa
vuoksi pääosin vaihtelevaa käsityötä, joka edellyttää
suun terveyden ja anatomian sekä hampaiden muotoopin tuntemusta.
Hammasproteesit ja purennan hoitokojeet valmistetaan Suomessa erilaisista materiaaleista, kuten
kullasta, sekä posliinista tai muoveista. Suuhun sopivien materiaalien tuntemus näyttelee hammasteknikon työssä merkittävää roolia. Kaikki suomalaisten hammasteknikoiden käyttämät materiaalit
ovat CE-hyväksyttyjä.

Suomessa hammasproteesien valmistus on laboratoriossa tehtävää, sadasosamillin tarkkaa työtä.
Käsityötä tukemaan on valjastettu muun muassa CNC-jyrsintä, 3D-tulostus ja virtuaalisuunnittelu.

KORKEALAATUISET HAMMASLABORATORIO
PALVELUT KVALIDENTISTA

KVALIDENT

Hermannin rantatie 12 A, 00580 Helsinki | 020 728 8750 | kvalident.fi
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Lähipalvelua
Suomalaiset hammaslaboratoriot
ovat aina lähellä.
Suomalaiset hammaslaboratoriot ovat pieniä yksiköitä, joissa työskentelee keskimäärin 2–4 henkilöä. Joustavat yksiköt
sijaitsevat ympäri Suomea – lähellä
hammaslääkäreitä ja lähellä asiakkaita.

ISODENT

INNOVATIIVISET SUUNHOITOTUOTTEET

Turvallista kotimaista laatua, helpottamaan yhteisten potilaidemme arkea!
Tukemaan suomalaisten hammasprotetiikan huippuosaajien erinomaista työtä!

Sovitusvaiheessa on olennaista, että herkät muotit ovat perillä nopeasti. Lyhyet
etäisyydet mahdollistavat nopean palvelun ja helpottavat tiimin yhteistyötä sekä
asiakkaan konsultointia ja jälkihoitoa.

Lyhyet etäisyydet
mahdollistavat
ekologisen
logistiikan ja
nopean palvelun.

WWW.ISODENT.FI
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Suomalaista laatua
Läpinäkyvä prosessi takaa asiakkaan
potilasturvallisuuden.
Kotimainen laatu koostuu useista tekijöistä. Ammattitaitoisen tiimityön ja hyväksyttyjen materiaalien lisäksi
toiminta on selkeää ja hinnoittelu läpinäkyvää. Kokonaishinta kattaa kaikki hammasproteesin suunnittelusta, valmistuksesta, sovituksista ja asentamisesta
aiheutuvat kulut. Huolellisella prosessilla pyritään
siihen, että tuote tehdään vain kerran.

Asiakas!
Hoitohenkilökunnalta
kannattaa varmistaa, missä
omaan suuhun laitettava
hammastekninen tuote
tullaan valmistamaan.

SUOMALAINEN PROTEESI:
▸
▸
▸
▸
▸
▸
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nopea toimitus
suuhun sopiva
tiimityössä tehty
turvallinen ja terveellinen
luonnollisesti hyvännäköinen
aikaa, käyttöä ja katsetta kestävä
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Kuten luonto
sen tarkoitti
Kahta samanlaista suuta ei ole. Niinpä jokainen hammaslaboratoriossa valmistettu
työ on uniikki.
Hammaslaboratoriossa valmistetun tuotteen tarkoitus on hoitaa tai kuntouttaa tietyn ihmisen purentaelimen toimintaa. Usein tuotteella on vahva esteettinen merkitys. Etuhampaisiin voidaan esimerkiksi
valmistaa kuoret posliinilaminaatista. Tuotteen tulee
soveltua käyttöön turvallisesti ja terveellisesti sekä
istua suuhun moitteettomasti.
Jotta hammaslaboratoriossa valmistetut hampaat
näyttäisivät aidoilta, tulee niissä olla luonnollisia
sävyeroja. Hammasteknikko erottaa pienetkin värivivahteet ja osaa määritellä asiakkaan suuhun sopivat
värit kymmenistä värimalleista.
Sopiva väriyhdistelmä saadaan
sekoittamalla useita erivärisiä posliineita. Näin saatu yhdistelmä taittaa valoa luonnollisella tavalla.
Tuotteen lisäksi myös palvelun
tulee olla yksilöllistä, jotta asiakkaan on helppoa avata suunsa ja kertoa tuotteen sopimisesta
avoimesti.
hammasproteesituotteet

 Varma pito koko päiväksi
 Patentoitu vedenkestävä
koostumus
 Osa- ja kokoproteeseille
 Saatavilla apteekeista

Kiinnitysaine 20 g tai 40 g:
riittoisia ja siksi käytössä edullisia.
Kiinnitystyyny alaproteesille 15 kpl:
valmiiksi muotoon leikattu.
Puhdistustabletti 32 kpl: puhdistaa,
raikastaa ja suojaa, sopii myös metalliosille, oikomiskojeille ja purentakiskoille.

www.adento.fi
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Lakisääteistä palvelua
Jokainen suomalainen hammasteknikko vastaa tekemästään työstä ja sen laadusta.
Terveydenhoidon luotettavuutta ja turvallisuutta luodaan
korkeatasoisella koulutuksella ja sitä valvovalla terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännöllä. Hammasteknikon
toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää ammattikorkeakoulutasoisen hammasteknikon tutkinnon suorittamista
ja tutkintotodistuksen perusteella haettavan laillistuksen
saamista Valviralta.
Suomalaisissa hammaslaboratorioissa käytetyt materiaalit
ovat CE-merkittyjä. Hammasteknikon valmistamiin lääkinnällisiin laitteisiin ei kuitenkaan laiteta CE-merkintää, sillä

Hammasteknikon toimen
harjoittaminen Suomessa
edellyttää terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun
lain 5. §:n mukaan Valviran
hyväksymistä.

kyseessä ei ole sarjatuotanto vaan yksilöidyn potilaan käyttöön valmistettu tuote. Pätevöitynyt hammasteknikko vakuuttaa allekirjoituksellaan jokaisen valmistamansa tai valvomansa laitteen vaatimustenmukaisuuden: "Yksilölliseen
käyttöön valmistettu laite".
Hammastekninen ala kuuluu potilasvakuutuksen piiriin, ja
suomalaisella hammasteknikolla on aina lakisääteinen potilasvakuutus. Hammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Ostamme kierrätykseen jalometalliromua joka sulatetaan, jalostetaan ja
käytetään raaka-aineena tehtaallamme Norjan Hamarissa. Kaikki myymämme
seokset täyttävät eettiset periaatteet ja ne valmistetaan kierrätetyistä materiaaleista.

www.rasmussen.fi
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K.A.Rasmussen Oy kuuluu Pohjoismaiden suurimpaan jalometalliyritykseen,
norjalaiseen vuonna 1872 perustettuun K.A.Rasmussen -konserniin. Toimitamme tehtaamme
kulta-, hopea-, platina ja palladiumtuotteita mm. kulta- ja hopeasepille, koruteollisuudelle,
rahapajoille ja kemianteollisuudelle. Valikoimaamme kuuluu myös hammaskulta ja muita
dental tuotteita, korunosia, työkaluja ja muita jalometallialan tuotteita.
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Hammasteknikkomestarit ry
hammasteknikkomestarit.fi
Suomen Hammasteknikkoseura ry
hammasteknikko.fi
Hammaslaboratorioliitto ry
hammaslaboratorioliitto.fi

PATENTOITU tuote hammasproteesin,
purentakiskojen, oikomiskojeiden ja
uniapneakiskojen omahoitoon.

ON AINOA valmiste, joka:
DESINFIOI TEHOKKAASTI

Lisätiedot Nitradine®:sta
ja muista erikoistuotteistamme löydät täältä:
www.puredent.fi
www.dentalmammoth.fi

eli läpäisee bakteereita ja sientä suojaavan hammaskiven
– eliminoi Candida Albicans sienen ja bakteerit
– huuhtelee epäpuhtaudet pois.

ELIMINOI BAKTEERIT

JA CANDIDA ALBICANS -SIENEN.

AINOA TUTKITUSTI TEHOKAS

TAPA DESINFIOIDA JA PUHDISTAA hammasproteesit,
purentakiskot, irrotettavat oikomiskojeet ja muut suun kojeet.

PITÄÄ HAMMASKIVEN POISSA KAIKISTA
SUUN KOJEISTA JA PROTEESEISTA!

• www.jssuomi.fi

Erikoishammasteknikkoliitto ry
erikoishammasteknikkoliitto.fi

